
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE 
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Masarykovo nám. 4/2, 680 18  Boskovice 
tel.: 516 488 600,             fax:516 488 779 

  
Sp. Zn.: SMBO 3256/2021 TOŽP/BU                                                  
Č.j.: DMBO 3257/2021 
Vyřizuje: Ing. Bukový/kl. 645 
V Boskovicích dne: 15. 02. 2021  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

O Z N Á M E N Í   
zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci povolení stavby vodního díla 

„Uhřice - Napojení na SV Boskovice“ 

 

       Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad 
podle ustanovení § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel od Obce Uhřice, 
Uhřice 91, 679 63 Uhřice, IČ 00281131, žádost o vydání společného povolení podle § 94j 
stavebního zákona na stavbu „Uhřice - Napojení na SV Boskovice“. Stavbou budou dotčeny 
pozemky parc. č. 1007, 1006, 1087/1 k. ú. Cetkovice a parc. č. 718, 160/14, 160/7, 138, 634, 
633, 311, st. 59, 1596, 1540/2, st. 237, k.ú. Uhřice u Boskovic. Dnem podání bylo zahájeno 
správní řízení. 

     K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby vypracovaná Ing. Josefem 
Vágnerem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  
ČKAIT 1005237, a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů. 
 
Stručný popis stavby: 
Stavba řeší napojení obce Uhřice na SV Boskovice. Vodovodní řady budou sloužit k distribuci 
pitné vody. Vodoměrná šachta bude sloužit k měření množství dodané vody do sítě a redukční 
šachty budou plnit funkci redukce tlaku na požadovanou hodnotu v síti. 
 
SO 301 Přiváděcí vodovodní řad 
- Pro přiváděcí vodovodní řad bude použito potrubí z PE 100 RC d110x10mm SDR11 PN16 

o délce 1333,00m. 
 

SO 302 Vodoměrná šachta 
-  Na začátku úseku (v místě napojení na přiváděcí vodovodní řad, který vede do obce 
Cetkovice (napojení do vodojemů Stráže a Hobas)) bude umístěna vodoměrná šachta VŠ, ve 
které bude měřeno množství dodané vody do sítě. 
 
SO 303 Redukční šachta RŠ1 
- Na konci přiváděcího vodovodního řadu bude osazena redukční šachta RŠ1, ve které bude 

měřeno množství dodané vody do sítě a bude v ní redukován tlak na požadovanou hodnotu. 



SO 304 Přípojka NN k RŠ1 
-   K redukční šachtě RŠ1 bude provedena nová přípojka nízkého napětí. 
 
SO 305 Vodovodní řad 
-  Od redukční šachty RŠ1 bude uloženo potrubí z PE 100 RC d110x10mm SDR11 PN16  
o délce 191,50m – pokládka do otevřeného výkopu. V místě, kde bude probíhat pokládka 
potrubí bezvýkopovou technologií metodou řízeného vrtání – zemním protlakem, bude použito 
potrubí z PE 100 RC d110x10mm SDR11 PN16 s ochranným pláštěm o délce 63,20m. Na 
konci tohoto úseku bude nové potrubí napojeno do nové redukční šachty RŠ2. V redukční 
šachtě RŠ2 dojde k napojení na stávající vodovodní řad z PVC 110, které vede do vodojemu 
Uhřice (toto potrubí bude sloužit pro doplňování pitné vody do vodojemu Uhřice a případně 
bude také pokrývat odběry pitné vody ve spotřebišti). 
 
SO 306 Redukční šachta RŠ2 
-  Jelikož je obec Uhřice v současné době rozdělena na dvě tlaková pásma (Uhřice VDJ  
a Uhřice, Náves – RT) je na vodovodní síti umístěna stávající redukční šachta. Její stávající 
stav je nevyhovující. Z toho důvodu bude provedena její rekonstrukce (změní se její velikost, 
vystrojení, i poloha). Do této redukční šachty (RŠ2) bude napojeno potrubí z PE 100 RC 
d110x10mm SDR11 PN16 (nový řad od RŠ1) a potrubí z tlakového pásma Uhřice VDJ 
(propoj mezi stávajícím potrubím PVC 110 ukončeným ve stávající redukční šachtě, která 
bude zrušena a částečně nově uloženým potrubím z PE 100 RC d110x10mm SDR11 PN16). 
V této redukční šachtě (RŠ2) dojde k redukci tlaku a bude provedeno napojení na stávající 
potrubí PVC 90 – na tlakové pásmo Uhřice, Náves – RT. V místě stávající redukční šachty 
bude nutné udělat propojení mezi stávajícím potrubím z PVC 90 a PVC 90. 
 
SO 307 Zokruhování vodovodu 
- Bude provedeno také zakruhování vodovodního řadu (dojde k propojení dvou větví 
vodovodního řadu – PVC 110 a PVC 90). Délka zokruhovávaného vodovodního řadu bude 
činit 11,00 m. Pokládka potrubí bude provedena bezvýkopovou technologií metodou řízeného 
vrtání – zemním protlakem. Bude použito potrubí z PE 100 RC d110x10mm SDR11 PN16  
o délce 11,00m, které bude uloženo do chráničky z PE 100 RC d225x13,4mm SDR17 o délce 
11,00m. 
 
SO 308 Vodojem Uhřice – stavební úpravy 
-  V rámci realizace stavby budou provedeny stavební úpravy stávajícího vodojemu Uhřice 
(zateplení fasády, klempířské a pokrývačské práce, …). Současně bude také provedena úprava 
stávajícího technologického vystrojení vodojemu Uhřice. 
 
PS 301 Redukční šachta RŠ1 – část elektro, ASŘ a MaR 
-  Redukční šachta bude vybavena novou elektroinstalací, automatickým systémem řízení  
a MaR – ovládání a přenos bude na vodárenský dispečink. Plastový elektrorozvaděč bude 
umístěn v blízkosti vstupu do redukční šachty RŠ1. Dále bude redukční šachta vystrojena 
potřebnými armaturami a tvarovkami. 
 
PS 302 – Vodojem Uhřice – část elektro a MaR 
- Vodojem Uhřice je v současné době napojen na elektrickou energii. Dojde k umístění 

nového rozvaděče ve vodojemu. Vodojem bude vybaven systémem MaR – přenos na 
vodárenský dispečink. 
 

 



PS 303 – Vodojem Uhřice – úprava technologického vystrojení 
-  V rámci realizace stavby bude provedena úprava technologického vystrojení vodojemu 
Uhřice. 
 
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby. 
 
    Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako 
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s  ustanovením § 115 vodního zákona, s ustanovením § 94m 
odst. 1 stavebního zákona a s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu, v platném znění, 
oznamuje zahájení správního řízení ve věci vydání společného povolení k provedení 
shora uvedené stavby vodního díla známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  

       Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy vodohospodářské poměry v předmětné 
záležitosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, upouští na základě 
ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, od ústního jednání a ohledání na místě  
a současně stanovuje lhůtu 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, ve které mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky popř. důkazy. Dotčené orgány uplatní svá závazná 
stanoviska ve stejné lhůtě. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popř. 
důkazům nebude přihlédnuto. 

      Do podkladů, pro vydání požadovaného rozhodnutí, je možno nahlédnout v kanceláři 
Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, zejména v úřední 
dny tj. pondělí a středa v době od 8-17 hodin nebo v jiné dny dle domluvy na tel. čísle 
516 488 645. 

      Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání plnou 
moc. 
  
Ve stejném termínu je třeba, aby investor stavby (zástupce) doložil následující podklady:  
Doklad o zaplacení správního poplatku 3 000,- Kč ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb.,  
o správních poplatcích. Poplatek je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet 19-
0000126631/0100, VS 31512 
 

Poučení: 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního 
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho 
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném 
územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat 
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný 
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které 
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 



Podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004Sb., správní řád, stavební úřad vyrozumívá účastníky 
řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to do lhůty 5 dnů, která počíná běžet 
dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené dle stavebního zákona (§ 94m odst. 1 
stavebního zákona), ale za situace, že již dále nedojde k dalšímu doplňování podkladů. 
V opačném případě musí stavební úřad účastníky řízení opět vyrozumět o možnosti seznámit 
se s takto doplněnými podklady. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle 
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí 
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby 
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je 
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo 
území České republiky, a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující 
správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 
držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci 
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

 

 

 

 
                                                
          
 
 „otisk úředního razítka“ 
  
 Bc. Ing. Leona FIALOVÁ 
 vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP 
 
Město Boskovice, Obec Uhřice a Obec Cetkovice provedou zveřejnění tohoto oznámení  
a vyhlášky v městě způsobem obvyklým (po dobu nejméně 15 dnů) a doklad o zveřejnění 
předloží po uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu. 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

 
 
Vyvěšeno dne : ......................................                   Sejmuto dne : .......................................                                                                   
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
(po sejmutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP) 



Oznámení obdrží: 
Účastníci řízení: 
1. Obec Uhřice, Uhřice 91, 679 63 Uhřice, IČ 00281131 
2. Obec Cetkovice, Náves 168, 679 38 Cetkovice 
3. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize technická, Soběšická 820/156, 638 01 Brno, 

IČ 49455842 
4. E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
5. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
6. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
7. Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 
8. Správa a údržba silnic JmK, p. o. k. oblast Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko 
9. Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 
10. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
11. Horáková Marta, č. p. 129, 679 63 Uhřice 
12. Klimeš Jan Ing., Londýnská 216/35, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
13. Klimeš Lubomír, č. p. 50, 67963 Uhřice 
14. Hartlová Marketa, č. p. 53, 679 63 Uhřice 
15. Obec Světlá, č. p. 55, 679 63 Světlá 
16. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno 
 
 
Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se dle § 94l odst. 3 stavebního zákona identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou): 
 
K. ú. Cetkovice parc. č.: 497, 569, 568, 567/2, 567/1, 566/4, 566/2, 566/1, 565, 564, 563, 
562/2, 562/1, 561/2, 561/1, 508/60, 570, 571/1, 571/2, 572/1, 572/2, 573, 574, 575/1, 575/2, 
575/3, 576/1, 576/2, 576/3, 577/1, 577/2, 578, 579/1, 579/2, 580. 
 
K. ú. Uhřice u Boskovic parc. č.: 148, 149, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 160/13, 152, 147, 146, 
145, 144, 143, 142, 141, 160/8, 160/6, 137/2, st. 181, 136/2, 304/1, 672, 314/1, 43/1, 136/3, 
136/1, 673, st. 58, 42/3, 42/1, 1540/1, st. 57, st 78/2, st. 78/1, st. 72, st. 70, st. 68, st. 66/2, st. 
66/1, st. 64/2, st. 64/1, st. 62, st. 63, 45/2, 1554, 45/1, 45/3, 46/2, st. 60, st. 116, 1501/49, 
1501/48, 1530/1. 
 
Dotčené orgány: 
1. MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, nám. 9. května 4/2, Boskovice 
2. MěÚ Boskovice, odbor dopravy, nám. 9. května 4/2, Boskovice 
3. MěÚ Boskovice, TOŽP, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice 
4. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko, Mlýnská 2, 678 01 Blansko 
5. Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko 
6. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno 
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